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UITLEG EN OPZET VAN DE Kunst+klas 
 

1. Cultuurprofielschool 
Het Gerrit van der Veen College biedt hoogwaardig havo-vwo onderwijs waarbij we de 
creatieve ontwikkeling van leerlingen willen stimuleren. In de bovenbouw kunnen leerlingen 
examen doen in alle profielen en kunnen zij tot nu toe kiezen om eindexamen te doen in 
theater, muziek of beeldende vorming. In de onderbouw (klas 1, 2 en 3) krijgen leerlingen les 
in alle kunstvakken: muziek, theater, dans, tekenen en handvaardigheid en ckv.  

 

2. 2021-2022: Cultuurprofielbrugklassen en DAMU/kunst+brugklassen 
Met ingang van schooljaar 2021-22 starten we met drie cultuurprofielbrugklassen en twee 
DAMU/Kunst+brugklassen. We handhaven het uitgangspunt van vijf brugklassen. Bij het 

vormgeven van de Kunst+klas is op dit moment nog niet alles in beton gegoten. We starten 
er mee en gaan dit pad bewandelen. Er kunnen in de aanloop en gedurende de rit best ook 
nog andere keuzes gemaakt worden. 
 

3. Drie cultuurprofiel-brugklassen 
We zijn een cultuurprofielschool. Alle leerlingen volgen in de onderbouw alle kunstvakken. 
Daarom heten onze reguliere brugklassen met ingang van schooljaar 2021-22 
cultuurprofielklassen. We zoeken leerlingen die écht voor onze school kiezen en het fijn 
vinden om zich met kunst en cultuur bezig te houden, creatief bezig te zijn en/of 
gelijkgestemden tegen te komen. We hebben vanaf schooljaar 2021-22 drie cultuurprofiel-
brugklassen. Twee voor havo/vwo en één voor alleen vwo. Dat zijn de klassen 1c,1d en 1e. 
 

4. Twee Kunst+ brugklasssen 

Naast de drie reguliere cultuurprofielbrugklassen formeren we twee DAMU/Kunst+klassen. In 

deze twee klassen zitten de DAMU-leerlingen verdeeld, aangevuld met leerlingen die 
opteren voor de Kunst+klas. Damu staat voor DAnsMUziek. In de eerste klas zijn dat 

leerlingen van LMIPA en leerlingen van de NBA. Deze leerlingen doen auditie via hun 

dansopleiding en bij aanname worden zij automatisch bij ons in de DAMU/Kunst+ klas 

geplaatst. De overige plekken in deze twee klassen worden aangevuld met de Kunst+ 

leerlingen.  
 

5. Werving Kunst+ brugklassen  

Leerlingen die boven op deze basis en naast het reguliere onderwijs nog extra creatief-
kunstzinnig onderwijs willen volgen, kunnen auditie doen voor de Kunst+ klas. Deze klassen 

zijn bedoeld voor leerlingen die zich al op intensieve wijze ontwikkelen in een bepaalde 
kunstvorm of dat willen gaan doen. Denk aan kinderen die al lessen volgen op de 
muziekschool, dansen, mode-, teken- of andere kunstzinnige interesses hebben.  
We vinden het belangrijk dat leerlingen ambitie in kunst en cultuur hebben, dat leerlingen 
iets willen op creatief gebied, maar evenzo dat ze plezier hebben in het creatief bezig zijn. 
Leerlingen komen bij ons op school om te leren.  
Daarom nodigen we ook leerlingen die geen kunstonderwijs naast of tijdens de 
basisschoolopleiding hebben gehad. Als deze leerlingen wel graag met kunst en cultuur en 
creativiteit aan de slag willen, kunnen ze auditie doen voor de Kunst + klas.  
De Kunst+ klassen zijn klas 1a en 1b. De Kunst+ klas leerlingen komen samen in de klas met 
de DAMU-leerlingen.  
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6. Voordelen Kunst+ klassen voor de school 
Door het maken van de DAMU/ Kunst+ klassen kunnen we  
- Meer DAMU-leerlingen aannemen en daarmee meer toptalenten kansen bieden; 
- De samenwerking met externe partners/stakeholders als NBA en LMIPA in stand 

houden;  
- Meer creatief kunstzinnig getalenteerde leerlingen naar onze school trekken; 
- Ook andere creatief getalenteerde leerlingen naar onze school trekken; 
- Ons cultuurprofiel van onderaf aan verder opbouwen; 
- Onze profilering als dé creatieve, cultureel kunstzinnige school van Amsterdam en 

omstreken nader vormgeven; 
- De samenwerking met andere externe partners/stakeholders uitbouwen;  
- Het curriculum van de kunstvakken in de onderbouw herijken en opnieuw vormgeven; 
- Enthousiaste docenten ruimte geven om vernieuwend onderwijs te geven; 
- Meer samenwerken met andere cultuurprofiel- en creatief-kunstzinnige scholen (PO, VO 

en HBO) 

 

7. Lestijden DAMU/ Kunst+ klas 2021-22 

Het lesrooster van de DAMU/ Kunst+ klassen wordt aangepast aan het dansrooster van de 
DAMU-leerlingen. Dat betekent dat er op maandag-, woensdag- en donderdagochtend en 
op dinsdag- en vrijdagmiddag geen gezamenlijke vakken zijn. De dansleerlingen gaan naar 

de dansacademies, de Kunst+ leerlingen krijgen dan alle andere vakken zoals LO, 
kunstvakken, levensbeschouwing en les van de kunstcoach. 
 

8. Uitgestelde determinatie 

Voor de Kunst+ leerlingen is net als bij de DAMU-leerlingen een uitgestelde determinatie. De 
klas blijf bij elkaar. In leerjaar 2 krijgen leerlingen krijgen per vak een havo en een vwo-cijfer. 
Pas aan het einde van klas twee wordt gekozen voor havo of vwo. Ook dan blijft de klas bij 
elkaar. In klas 3 zullen docenten gedifferentieerd lesgeven en volgen leerlingen in dezelfde 
klas een havo of vwo-route. 

  

9. Waarom auditie  

De Kunst+klas is voor alle leerlingen die meer met kunst, cultuur en creativiteit bezig willen 
zijn. Omdat we beperkt plaats hebben, willen we selecteren en kijken of de aankomende 
groep 8 leerlingen voor deze klas geschikt zijn. We noemen dat met een duur woord auditie. 
Deelname aan de auditie is verplicht. Tijdens de auditie willen we zien welke vorm kunst- en 
cultuuronderwijs de leerlingen hebben gevolgd of volgen. Daarnaast zijn we benieuwd naar 
wat de leerlingen nog willen leren en waar ze zich in willen ontwikkelen.   
We vinden het belangrijk dat de leerlingen plezier hebben in kunst en cultuur en het fijn 
vinden om er mee bezig te zijn. De leerlingen kunnen dat concreet laten zien door het 
maken van een filmpje, portfolio, brief of presentatie. Creativiteit loont. Hierin leggen ze uit 
wat ze al doen met betrekking tot kunst en cultuur en waar ze mee verder willen gaan of 
waar ze zich verder in willen ontwikkelen. Pas na de auditie melden de leerlingen zich aan 
voor onze school. Zie het stuk over de audities.  
 

10. Vaste klas 

De Kunst+ klas is in principe een vaste klas. Leerlingen blijven voor drie jaar in deze zelfde 
klas. Wegens verschillende omstandigheden kan het zijn dat een leerling bijvoorbeeld stopt 

met de Kunst+ klas. In dat geval stapt een leerling –mits er plek is- over naar een 
cultuurprofielklas. Andersom kan ook. Mits er plek is, kunnen leerlingen in een volgend 

schooljaar auditie doen om in een hoger leerjaar in een Kunst+ klas aan te haken.  
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11. Presenteren en exposeren 

Leerlingen uit de Kunst+ klas zullen meerdere keren per jaar exposeren en/of presenteren. 
Hier laten zij aan elkaar, aan de docenten en ook aan de reguliere leerlingen van het Gerrit 
hun werk en proces zien. Zo oefenen ze ook in het vinden van woorden voor hun werk, het 
uitleggen van hun al of niet voltooide werk aan buitenstaanders. Ook de DAMU-leerlingen 
presenteren zich minstens één keer per schooljaar samen met hun opleiding. 
 

12. Lessentabel Kunst+ klas t.o.v. andere eerste klassen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

13. Uitleg lessentabel 
Voor aankomend schooljaar is het volgende nieuw: 
- DAMU-leerlingen krijgen het vak beeldend en het vak podium  

- Leerlingen in de Kunst+ klas  krijgen i.p.v. 4 uur lo, 2 uur lo. Daarnaast doen de Kunst+ 
leerlingen i.t.t. de DAMU-leerlingen mee aan de sportdagen om zo aan voldoende 
onderwijstijd te komen voor het vak lo (minimaal 2,2 lesuur op jaarbasis) (-2 uur) 

- De leerlingen in de Kunst+ klas krijgen een uur extra dans (+ 1 uur)  
- De leerlingen in de Kunst+ klas krijgen in het eerste jaar 2 uur extra kunstlessen per 

week onder leiding van een kunstcoach (+2 uur) 
- Kunst+ leerlingen kunnen enkel de lessen volgen voor het Cambridge certificaat als dit in 

het rooster past.  
 
 
 
 
 
 

Vak 
1hv 

1 
damu 

1 

Kunst+ 

ne 4 4 4 

fa 3 3 3 

du       

en 3 3 3 

gs 2 2 2 

ak 2 2 2 

bi 2 2 2 

ec       

wi 4 4 4 

ns       

na       

sk       

ckv 0,5    

lo 4   2 

lv 1   1 

te 1 1 1 

ha 1   1 

mu 1 1 1 

da 1   2 

ta 1   1 

K+     2 

        

men 1 1 1 

totaal 31,5 23 32 
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14. Vakken & rooster 

De Kunst+ leerlingen krijgen samen met de DAMU-leerlingen de volgende vakken:  
Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, podium en 
beeldend. De vakken podium en beelden zijn nu muziek en tekenen. De vakken podium en 
beeldend zijn breder georiënteerd en meer ook op de wensen van de vooropleiding 
gebaseerd en afgestemd. 

- Podium: leerlingen leren meer om hun stem op verschillende wijze te gebruiken, 
denk aan een kruising tussen koor en theater. 

- Beeldend: leerlingen leren naast tekentechnieken meer over digitale technieken en 
over omgaan met social media. Ook dit sluit beter aan bij de ontwikkelingen in de 
maatschappij en we leren de leerlingen zich beter te profileren. Misschien is een 
andere naam handig en duidelijker. We staan open voor suggesties.  
 

Als de DAMU-leerlingen naar  hun dansopleiding gaan,  krijgen de Kunst+ leerlingen les in 
LO, theater, dans en handvaardigheid. Tekenen en muziek valt onder het vak podium en 

beeldend en dat volgen ze in hun eigen klas. Daarnaast gaan de Kunst+ leerlingen 
projectmatig met kunst aan de slag onder begeleiding van een kunstcoach. Hier een 

voorbeeld van een rooster voor de Kunst+ leerlingen. 
 

 
 

15. Locatie/gebouw van de DAMU/ Kunst+ klas inclusief faciliteiten  

Alle lessen voor de DAMU/ Kunst+ klassen vinden in principe plaats in ons bijgebouw op de 
Moreelsestraat 19. In dat gebouw is een kunstatelier op de zolder en een dans/theater zaal 
op de begane grond. Het gebouw ligt op een prachtige plek achter het Museumplein en 
naast het Sweelinck College. In het gebouw aan de Moreelsestraat is naast de 
dans/theaterzaal en het kunstatelier plaats voor maximaal zes klassen.  
 


